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és pazar kő 
írta: LUDVIG ERIKA
fotó: FRUITLINE

csak ha képeken ilyen házakat láttunk, egészen más benyomást tett ránk, 
mint a tégla. Az Eurohonka Kft.-t a Gerendaházak magazinból választottuk. 
– Mi volt az elképzelésük méretben, terekben, stílusban? – folytatjuk fag-
gatózásunkat. 
– Szerettünk volna egy nem nagy, de hangulatos házat – magyarázza 
a házigazda. – Két kisgyermekünk van, így egy négyfős családra tervez-
tünk. A több mint negyven négyzetméteres közös élettér, a nappali-konyha-
étkező mellett három kisebb hálószobában, fürdőben és a kiszolgáló helyi-
ségekben – mosókonyha, gardrób, szuterén – gondolkodtunk.
Márti azzal egészíti ki férjét, hogy otthonoság és praktikusság volt 
a céljuk. Maga a tervezés időszaka egy évet ölelt fel, de bent lakva azt 
mondják, megérte ennyi időt rászánni, sikerült kihozni azt, amit szerettek 
volna. 

okáig úgy gondoltuk, hogy majd 
veszünk egy házat Dányban, és 
azt felújítjuk – kezdi történetüket 
a háziasszony. – A férjem tős-
gyökeres dányi, a dédszülőkig 

vissza tudja követni a családfát. Aztán 
egymástól függetlenül mindketten arra 
hajlottunk, hogy építkezzünk. S ha egy-
szer építkezünk, az gerendaház legyen. 
Valahogy fel sem merült egyikünkben 
sem a tégla gondolata. 
– Tetszett a fa természetessége, stílusa, 
hangulata – veszi át a szót Gellért. – Már 

S

FINN GERENDAHÁZ
harmóniája

Ha hiszik, ha nem, vendéglátóink, Márti és Gellért, amikor építkezésüket kezdték tervezgetni, egymástól 
teljesen függetlenül gerendaházról álmodoztak. Álmukat mára valóra is váltották, pedig aprócska gyermekek 
mellett építkeztek. Ráadásul kompromisszumok nélkül. A téli vágású, sűrű évgyűrű szerkezetű fa Finn-
országból érkezett. Alaposan körbejárt, megfontolt döntéseket hoztak, még egy passzívháztervező 
programon is átfuttatták a tervet. A részletekről meséljenek ők maguk...
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„Az Otti kövek szintén a magazinban 
jöttek velünk szembe – neveti el magát 
Márti. – Érdekes volt, hogy amikor néze-
gettem az enteriőröket, mindig mega-
kadt a szemem a köveken. Rendre meg 
is jegyeztem, milyen jól néz ki a fa és a 
kő együtt. Egy idő után már mosolyog-
tam magamban ahogy felismertem, „Na, 
ez is Otti kő”. Ekkor már nem volt kér-
dés, hogy a mi köveink is honnan lesz-
nek. A bemutatótermükben aztán le-
esett az állunk, még jobban beléjük sze-
rettünk. Végül kiválasztottuk a legszebb 
köveiket… Ezek kerültek az előszobá-
ba, a folyosóra, a konyha ebédlőjének 
a padlózatát, illetve a cserépkályhánk 
mögötti falat is ezek díszítik. Kívül a lá-
bazat és a lépcső kapott Otti burkolatot, 
valamint a kerítés oszlopai is ezzel lesz-
nek díszítve." 

„Aki vendég ide 
belép, tátva 

marad a 
szája”

Az otthon ékességei: 
kövek & burkolatok. 

nek díszítve." 
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"
Színvilágban az volt 

a fő szempont, hogy 
meghagyjuk a fát 
olyannak, amilyen. 
A nappali gyönyörű, 
nyitott fedélszéke 
natúr színt kapott." 
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"
Jó döntésünk volt, hogy egy lég-

térben, nyitott fedélszékkel valósítottuk 
meg a nappalit, az étkezőt és a konyhát. 
Nagyon szeretünk ott lenni, változatosan 
kihasználható, jó kis közösségi tér, a gye-
rekeknek is kedvencük. Aki vendég csak 
ide belép, tátva marad a szája. Ami még 
nagyon jó döntésünk volt, az a cserépkály-
ha. Csodálatos meleget ad télen, és befűti 
ezt a nagy teret. Gyermekorvos vagyok, 
és a kályha készítője a koronavírus járvány 
alatt 20 százalék kedvezménnyel támo-
gatta az egészségügyben dolgozókat." 
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"Én mindenképpen szerettem volna a 
ház alá pincét, szuterént tenni – meséli 
Gellért –, de mindenki le akart beszélni 
erről. Végül nem hallgattunk rájuk, és 
szerintem ez lett az egyik legjobb dön-
tésünk, a ház alatti rész 35 százaléka 
pince lett. Ide költözött az összes gé-
pészet. Az elektromosságnak, a padló-
fűtésnek, a szellőztető rendszernek, a 
kéménynek, a központi porszívó csö-
veinek a ház közepén függőlegesen le-
felé csak egy áttörést kellett készíteni, 
és lent mindent kényelmesen és prak-
tikusan el lehetett helyezni. Itt van a gáz-
kazán is, ami a használati meleg vizet és 
a fűtést biztosítja. Így ezek sem hang-
ban nem zavarnak az élettérben, sem 
helyet nem foglalnak." 

„A jövő építtetőinek azt tanácsoljuk, hogy mindig a saját helyzetüket 
próbálják meg értékelni, és saját igényeik alapján döntsenek. A pillanatnyi 
spórolást ne feltétlenül részesítsék előnyben, ha az hosszú távon kényel-
metlenséget eredményez. A kivitelezőn pedig precízen próbálják meg 
behajtani azt, amit megálmodtak. A háziasszonyok felé pedig két taná-
csunk van: legyen mosókonyha és gardrób.”
Búcsúzásként még elmondja a házaspár, a beköltözés első napjától otthon 
érzik magunkat gerendaházukban. A gyerekeknek minden váltás nehéz, 
tőlük különösen jó volt hallaniuk már az első estén, hogy innen többet 
nem is akarnak elmenni…  

Jó döntések… 

Jó tanácsok: 

Így látta a tervező: 
Gellértékkel, akik nagy rajongói 
a gerendaházaknak, az első pillanat-
tól kezdve egy nyelvet beszéltünk. 
Tudták, mit akarnak, minőségre töre-
kedtek, álomügyfelek voltak. Az is
fontos volt számukra, hogy ottho-
nuk mennyit fog fogyasztani, s hogy
energiatakarékos legyen. 
A  helyiségkapcsolatok egymás mellé 
fűzésére is sok gondot fordítottunk.            
                                      (Jenei László)

Én mindenképpen szerettem volna a 

„A jövő építtetőinek azt tanácsoljuk, hogy mindig a saját helyzetüket 
próbálják meg értékelni, és saját igényeik alapján döntsenek. A pillanatnyi 
spórolást ne feltétlenül részesítsék előnyben, ha az hosszú távon kényel-
metlenséget eredményez. A kivitelezőn pedig precízen próbálják meg 
behajtani azt, amit megálmodtak. A háziasszonyok felé pedig két taná-

Jó döntések… Jó döntések… 
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           EUROHONKA

Iroda, bemutatóterem:
1123 Budapest, Győri út 1.

Tel.: 1/356-5915
Mobil: 30/267-4487

finngerendahaz@t-online.hu
www.finngerendahaz.hu

Finn Gerenda- és Rönkház Kft.

    
    

     
     

     
      

       
  A házat kivitelezte:

Otti Manufactura
Homlokzattervezés, beltéri burkolatok, járólapok, térkövek, fedkövek,
teraszburkolatok, álló- és falikutak, kandallók, épületplasztikai elemek

Az új webcímünk:

BoltOtti Bemutatóterem 
8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 38.
Tel.: 70/866-8288  •  70/683-7027

info@ottiburkolat.hu  •  www.ottimanufactura.hu  •  www.facebook.com/ottiburkolat

Kedves látogatók! Ezen a címen találnak meg bennünket:

Így látta az Otti Manufactura munkatársa: 
Márta és férje konkrét elképzeléssel jöttek hozzánk, hiszen amióta közös 
álmuk megszületett egy gerendaház építéséről, azóta szorgalmasan vásár-
olták a Gerendaházak magazin kiadványait és gyűjtötték az ötleteket. 
Számtalanszor látták az Otti köveket párosítva a faépületekkel és már érzésből tudták, 
melyik a mi kövünk. Amikor megérkeztek hozzánk pontról pontra elmondták melyik 
kő hová való, egyedül a kandalló kékjét kellett Ottónak beleképzelni a gyártandó szín-
skálába és formavilágba. Pici gond akkor adódott csak, amikor kiderült, hogy a 2 cm-s 
Kolostorpadló magassága miatt a nyílászárókat utólag fel kellett emelni és ehhez a méret-
hez igazítani a belső szinteket. De számukra és számunkra sem volt lehetetlen a feladat!
Szöllősi Csaba értékesítési vezető

„2001 óta látjuk el az Eurohonka OY magyar-
országi képviseletét. Célunk, hogy a gerenda- és 
rönkházépítést a legmagasabb szinten végezzük
és megszerettessük Magyarországon. 
Ennek a törekvésnek egy szép példája a fent lát-
ható épület. Örülünk, hogy ebben a vidéki kör-
nyezetben egy tradicionális, szigetelésében kiváló, 
modern épületet építethettünk. Mindig kihívást 
jelent a megrendelői elképzelések legmagasabb 
szintű megvalósítása, a folyamatok teljes körű 
elvégzése, a tervezéstől, a gyártáson keresztül a 
felépítésig.”        (Vízhányó Zsolt) 

A kivitelező tollából

Helios vezérképviselet 
(Kamleithner – Budapest Kft.)
1225 Budapest, Tétényliget u. 3.
Tel.: 1/425-3288
www.helios.hu
iroda@helios.hu

Helios központi hővisszanyerős 
szellőztető rendszer:


